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O que é o teatro, e como se faz? Porquê ir 
ao teatro? Em Vou ao Teatro Ver o Mundo,  
o ensaísta e dramaturgo francês Jean ‑Pierre 
Sarrazac propõe ‑nos uma viagem pelas 
ideias que marcaram a história do teatro, 
na companhia de autores clássicos e 
contemporâneos, filósofos e artistas, 
Platão e Beckett. Sem paternalismos ou 
facilitismos, Sarrazac ensaia uma espécie 
de iniciação à arte de ser espectador 
de teatro, propósito que a designer e 
ilustradora Abigail Ascenso materializou 
num livro ‑objeto destinado a todos os 
públicos, porque aberto à imaginação de 
todos os leitores sem idade.

What is the theatre, and how is it 

made? Why should we go to the 

theatre? In Vou ao Teatro Ver o 

Mundo [I Go to the Theatre to See 

the World], French essayist and 

playwright Jean ‑Pierre Sarrazac 

takes us on a journey through 

the most important concepts in 

theatre history, in the company 

of classical and contemporary 

writers, philosophers and 

artists, Plato and Beckett. Never 

patronising, never facile, Sarrazac 

set down a sort of introduction 

to the art of being a theatre ‑goer, 

and now his work has been given 

material form by graphic designer 

and illustrator Abigail Ascenso as 

a book ‑object fit for all publics, 

welcoming the imagination of all 

readers, irrespective of age.

Vou ao 
Teatro Ver  
o Mundo

de by Jean ‑Pierre Sarrazac
design e ilustração design and illustration Abigail Ascenso
tradução translated by Alexandra Moreira da Silva
coedição co ‑edtion Imprensa Nacional ‑Casa da Moeda, TNSJ



J
A

N
E

IR
O

 J
A

N
U

A
R

Y

texto written by 
Regina Guimarães
música music
Clã
encenação, cenografia  
e figurinos direction,  
set design and costumes 
Nuno Carinhas
desenho de luz
lighting design
Wilma Moutinho
desenho de som 
sound design 
Nelson Carvalho
movimento movement 
Victor Hugo Pontes

interpretação cast 
Fernando Gonçalves
Hélder Gonçalves
Manuela Azevedo
Miguel Ferreira
Pedro Biscaia
Pedro Rito (Clã)
João Monteiro
Maria Quintelas
Pedro Frias (atores actors)

produção produced by 
TNSJ
dur. aprox. 
playing time 1:00
M/6 anos Ages 6 and up

Língua Gestual Portuguesa 
+ Audiodescrição
Portuguese Sign Language 
+ Audio Description
29 jan · dom sun 16:00

preço dos bilhetes
ticket prices € 10,00

qua+qui wed+thu 11:00* 
sex fri 21:00 
sáb sat 16:00+21:00 
dom sun 16:00

* Exceto quinta ‑feira, dia 5 
Except for Thursday, 5 
21:00

encenação directed by 
Nuno Carinhas

5 ‑29 jan · estreia premiere

Fã
Teatro 
Carlos 
Alberto E se um fantasminha, um “fantasputo”, 

se apaixonasse por uma cantora em 
pânico que vai estrear ‑se no palco onde 
está a ensaiar? E se essa jovem promessa 
contasse com o apoio de uma estrela 
rock que passou pelos mesmos medos? 
Fã – palavra pequenina com um grande 
entusiasmo dentro – ensaia um encontro 
fantástico entre a música e o teatro, entre 
as canções pop e a máquina imaginosa de 
um palco. Fã não designa apenas o fanático 
de uma banda musical. Agora, é também a 
abreviatura de fantasma, essa criatura que 
gosta de teatros, do avesso dos cenários, e 
aí passa os dias a pregar partidas, a ensaiar 
assombrações… Com canções dos Clã, 
guião de Regina Guimarães e encenação 
de Nuno Carinhas, a nova produção do 
TNSJ é um espetáculo dedicado aos 
supernovos, mas que não causa urticária 
nem mortal aborrecimento a pais, 
parentes, educadores, vizinhos, padrinhos, 
madrinhas e demais companheiros. 
Brincando com os nossos medos do escuro 
e as nossas descobertas de luz, Fã vai  
pôr ‑nos a “cantar/ escrever palavras no  
ar/ inventar frases de vento/ moradas  
de pensamento”.

What if a little ghost, a “ghostkid”, 

were to fall in love with a panicked 

singer who is about to make her 

debut performance on the very 

same stage she is rehearsing on? 

And what if that promising young 

lady were being helped by a rock 

star who once faced the same 

fears? Fã [Fan] – a tiny word that 

holds a huge enthusiasm – attempts 

a fantastic meeting between music 

and theatre, between pop songs 

and the imaginative machine of the 

stage. Fan, here, does more than 

simply designate a fanatic follower 

of a band. Now, it is also short for 

fantasma [the Portuguese word 

for ghost], a creature that likes 

theatres and the reverse side of 

the stage sets, where it spends its 

days playing tricks and prepping 

scares… Featuring songs by Clã, 

a script by Regina Guimarães and 

stage direction by Nuno Carinhas, 

this new TNSJ production is a show 

aimed at the very young, but one 

that is guaranteed to not cause 

their parents, relatives, teachers, 

godfathers, godmothers and other 

adult companions to break into 

hives or die of boredom. By playing 

with our fears of the dark and our 

luminous discoveries, Fã will make 

us “sing/ write words on the air/ 

create winged sentences/ where 

thought dwells”.

Clã
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cenografia e figurinos 
set design and costumes
Olga Roriz
Paulo Reis
seleção musical
musical selection
Olga Roriz
João Rapozo
música music
Aphex Twin
Ben Frost
Dhafer Youssef
Gavin Bryars
Max Richter
Two Fingers
desenho de luz
lighting design 
Cristina Piedade

vídeo video
João Rapozo
assistência de dramaturgia
dramaturgical support 
Paulo Reis

interpretação performed by
Beatriz Dias
Carla Ribeiro
Marta Lobato Faria
André de Campos
Bruno Alexandre
Bruno Alves
Francisco Rolo

coprodução co ‑produced by
Companhia Olga Roriz
Centro Cultural de Ílhavo/ 
Câmara Municipal  
de Ílhavo

estreia opening 29Abr2016 
Centro Cultural de Ílhavo 
dur. aprox. playing time 
1:40
M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes
ticket prices
€ 7,50 – € 16,00

qui ‑sáb thu ‑sat 21:00

Antes
que Matem 
os Elefantes
direção direction Olga Roriz

26 ‑28 jan Teatro 
Nacional 
São João

O título coloca em relação ideias de 
extinção, sobrevivência, bestialidade, 
urgência. Sugere a iminência de uma 
catástrofe mas também a possibilidade 
de lhe oferecer resistência. Neste sentido, 
podemos tomá ‑lo como um alerta ou apelo 
a tudo aquilo que contrarie a indiferença e 
o esquecimento. Em Antes que Matem os 
Elefantes, a coreógrafa Olga Roriz coloca 
em cena uma tragédia contemporânea: a 
cidade martirizada de Alepo, a face mais 
sangrenta da guerra civil na Síria. A peça 
começa num registo documental, com 
vozes de crianças sírias projetadas num 
ecrã negro, para depois nos instalar no 
interior de um apartamento em ruínas.  
Por entre um frigorífico esventrado, 
cobertores rasgados e colchões sujos,  
os corpos convulsos de sete bailarinos vão 
compondo cenas de uma humanidade em 
decomposição, resistindo juntos a uma 
ameaça que lhes é imposta do exterior. 
Crua e impiedosa, Antes que Matem 
os Elefantes recusa qualquer tipo de 
espectacularização ou consolo. E deixa ‑nos 
com uma incomodativa pergunta: o que 
podemos nós fazer aqui?

The title combines notions of 

extinction, survival, bestiality, 

urgency. It suggests the 

imminence of a catastrophe but 

also the possibility of resisting it. 

As the latter, we may take it as a 

rallying cry for everything that can 

oppose indifference or oblivion. 

In Antes que Matem os Elefantes 
[Before They Kill the Elephants], 

choreographer Olga Roriz 

stages a contemporary tragedy: 

the martyred city of Aleppo, 

the bloodiest side of the Syrian 

civil war. The piece begins in a 

documentary tone, with the voices 

of Syrian children against a black 

screen, and then takes us inside 

a wrecked apartment. In a set 

comprising a gutted refrigerator, 

torn blankets and dirty 

mattresses, the convulsed bodies 

of seven dancers enact scenes 

of a decomposing humanity, 

while joining forces against an 

outside threat. Raw and pitiless, 

Antes que Matem os Elefantes 

refuses any kind of glamour or 

consolation. And it leaves us with 

an uncomfortable question: what 

can we do here?
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tradução translated by 
Dulce Fernandes
cenografia e figurinos
set design and costumes 
Rita Lopes Alves
desenho de luz
lighting design
Pedro Domingos
desenho de som
sound design
André Pires
assistência de encenação
direction assistance
Nuno Gonçalo Rodrigues
Bernardo Alves
produção executiva
executive production
João Meireles

com with
Nuno Lopes
Maria João Luís
Isabel Muñoz Cardoso
Joana Bárcia
Pedro Carraca
Tiago Matias
João Meireles
Ana Amaral
Pedro Gabriel Marques
Catarina Wallenstein
Américo Silva
João Delgado
Bruno Xavier
Vânia Rodrigues 

coprodução co ‑produced by
Artistas Unidos
São Luiz Teatro Municipal
TNSJ

estreia opening 19Jan2017 
São Luiz Teatro Municipal 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox. 
playing time 1:40
M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes
ticket prices 
€ 7,50 – € 16,00

Língua Gestual Portuguesa 
+ Audiodescrição
Portuguese Sign Language 
+ Audio Description
19 fev feb · dom sun 16:00

qua wed 19:00 
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 
dom sun 16:00

de by Tennessee Williams 
encenação directed by Jorge Silva Melo

A seguir Next 9 ‑26 fev feb english subtitles

Teatro 
Nacional 
São João

“ Esta não será uma noite fácil de passar.” 
Um hotel “rústico e boémio” na costa 
oeste do México, uma iguana atada pelo 
pescoço, um conjunto de personagens que 
carregam, com sarcasmo e com ternura, os 
seus paraísos perdidos e os seus infernos 
construídos, à procura de uma “casa” 
possível, um porto de abrigo. Há uma 
tempestade em A Noite da Iguana, mas 
tudo termina com uma nota esperançosa, 
como se fosse possível chegar inteiro 
ao fim de uma viagem “que as pessoas 
assombradas e deprimidas se veem 
forçadas a fazer pelo lado obscuro da sua 
natureza”. É uma peça, diz ‑nos Tennessee 
Williams, sobre “como viver para lá do 
desespero e ainda assim viver”. Estreada na 
Broadway em 1961, foi o seu último sucesso 
de crítica e bilheteira, espécie de “canto de 
cisne” de uma carreira que a partir daqui 
seria marcada pela incompreensão. Com  
A Noite da Iguana, o encenador Jorge 
Silva Melo e os Artistas Unidos fecham 
um ciclo de quatro peças (três delas 
coproduzidas pelo TNSJ) do dramaturgo 
norte ‑americano, revisitação em chave 
vitalista de uma obra que mora “no 
comovente e atormentado coração da 
condição humana”.

“ This won’t be an easy night to get 

through.” A “rustic and Bohemian” 

hotel on the East Coast of Mexico, 

a iguana tethered by its neck, a 

group of characters who carry, 

with sarcasm and tenderness, 

their lost paradises and self ‑created 

hells, in search of a possible 

“home”, a safe haven. A tempest 

blows through The Night of the 
Iguana, but everything ends 

in a note of hope, as if it were 

possible to arrive unscathed 

at the end of such a journey as 

“spooked and bedeviled people 

are forced to take through the 

unlighted sides of their natures”. 

This play, according to Tennessee 
Williams, is about “how to live 

beyond despair and still live”. It 

premiered on Broadway in 1961 

and was his last critical and box‑

‑office success, the “swan song” 

of a career that would henceforth 

be plagued by incomprehension. 

With The Night of the Iguana, 

stage director Jorge Silva Melo 

and the Artistas Unidos company 

bring to a close a cycle of four 

plays (three of them co ‑produced 

by the TNSJ) by the American 

playwright, a vital revisitation  

of a body of work that sits “at the 

moving, tormented heart of the 

human condition”.

A Noite da 
Iguana
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tradução translated by  
António Sousa Ribeiro
dramaturgia dramaturgy
Nuno Carinhas
Nuno M Cardoso
João Luís Pereira
Pedro Sobrado

cenografia e figurinos  
set design and costumes  
Nuno Carinhas
desenho de luz  
lighting design  
Wilma Moutinho
desenho de som  
sound design  
Francisco Leal
música music  
Jonathan Saldanha

vídeo video  
Pedro Filipe Marques
assistência de encenação  
direction assistance  
Mafalda Lencastre

interpretação cast  
Ana Mafalda Pereira
Andreia Ruivo
António Durães
Benedita Pereira
Diana Sá
João Cardoso
Joana Africano
João Castro
João Lourenço
Mafalda Canhola
Marcello Urgeghe
Maria Inês Peixoto
Miguel Loureiro

Paulo Calatré
Paulo Freixinho
Pedro Almendra
Raquel Cunha
Rita Pinheiro
Sara Barros Leitão
Teresa Arcanjo
Tiago Sarmento

produção produced by  
TNSJ

estreia opening 27Out2016 
TNSJ (Porto)
M/12 anos Ages 12 and up

qua wed 19:00 
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00
dom sun 16:00

Os Últimos 
Dias da 
Humanidade
de by Karl Kraus 
encenação directed by Nuno Carinhas, Nuno M Cardoso

Fora de portas Abroad 12 ‑22 jan

Teatro Nacional D. Maria II
(Lisboa Lisbon)

As notícias da irrepresentabilidade da 
“monstruosa” peça de Karl Kraus eram 
francamente exageradas. A histórica 
(não temamos a palavra) apresentação 
das três partes de Os Últimos Dias da 
Humanidade, no dia 19 de novembro 
de 2016, colocou um ponto final na 
carreira portuense de um espetáculo 
que convoca (e envolve) a presença 
humana para protestar contra a redução 
do humano. Nuno Carinhas e Nuno 
M Cardoso ousaram empreender esta 
viagem ao fim da noite num espaço cénico 
rarefeito, desenhado pela luz e por um 
gigantesco corpo de 21 atores, habitantes 
e construtores de um “laboratório do 
apocalipse” onde a cada momento se 
reafirma o triunfo das imagens que se 
dizem sobre as imagens que se mostram. 
Este comboio ‑fantasma – transportando 
um “cento de cenas e infernos”, verdadeira 
maratona de formas breves e longas – 
parte agora em direção a Lisboa, onde 
permanecerá por duas semanas no Teatro 
Nacional D. Maria II. Com esta partilha a 
sul, Os Últimos Dias da Humanidade, que 
o seu autor condenou à apresentação num 
“teatro do planeta Marte”, conquistam 
agora o privilégio de ser uma história de 
duas cidades.

The news of Karl Kraus’ “monstrous” 

play’s unperformability has been 

greatly exaggerated. The historic 

(let us not be afraid to use that 

word) three ‑part presentation  

of The Last Days of Mankind on  

19 November 2016 has brought 

to a close the Porto run of a show 

that summons (and incorporates) 

the human presence in order to 

protest against the diminution 

of the human. Daringly, Nuno 
Carinhas and Nuno M Cardoso 

have set this journey to the end 

of the night on a rarefied scenic 

space, defined by lighting and by 

a gigantic set of 21 players, the 

inhabitants and builders of an 

“apocalypse laboratory” in which 

every moment vindicates the 

victory of images said over images 

shown. This ghost train – with its 

cargo of a “hundred scenes and 

hells”, a veritable marathon of 

short and long forms – will now 

depart to Lisbon for a two ‑week 

stay at Teatro Nacional D. Maria II. 

With this Southern presentation, 

The Last Days of Mankind, 

described by its own author as 

only performable in “a theatre on 

Mars”, attains now the privilege of 

being a tale of two cities.
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Leituras 
no Mosteiro
MSBV · Centro de Documentação
Documentation Centre 
17 jan · ter tue 21:00

Rinoceronte Rhinoceros
de by Eugène Ionesco

convidado guest Júlio Gago
coordenação coordination
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Macbeth: 
Oficina 
de Teatro
TNSJ · 11 mar – 27 mai* 
sáb sat 11:00 ‑14:00

direção directed by Paulo Calatré

destinatários target M/17 anos Ages 17 and up  
(Embaixadores TNSJ, professores e público  
em geral TNSJ Ambassadors, teachers and  
the general public)
duração duration 30 horas hours
inscrição fee € 70,00 (inclui um bilhete para  
o espetáculo Macbeth includes a ticket for  
the show Macbeth)

* A oficina não se realiza nos dias 8 e 15 de abril. 
The workshop will not take place on 8 and 15 April.

E se, de repente, todos os habitantes de 
uma cidade começassem a transformar ‑se 
em rinocerontes? Todos, exceto Bérenger, 
sucumbem à “rinocerite”, à metamorfose.  
A simplicidade aparente desta fábula dissimula 
uma opacidade diabólica, que desencadeou 
uma miríade de leituras. A “rinocerite” é a 
doença crónica dos regimes totalitários ou 
uma metáfora do democrático conformismo 
contemporâneo? Bérenger é um símbolo 
de resistência à desumanização ou o rosto 
amigável do monstro que habita em cada 
um de nós? Indiferente à proliferação 
interpretativa, Eugène Ionesco – o dramaturgo 
em foco no primeiro trimestre de 2017 das 
Leituras no Mosteiro – propôs, com ironia 
e insolência, uma leitura alternativa de 
Rinoceronte (1959). Disse ele: “Porque não 
tomar esta peça à letra, enquanto conto 
fantástico no qual se imaginariam cidades onde 
os homens se tornassem mesmo rinocerontes  
e não rinocerontes simbólicos?”

What if, all of a sudden, all the inhabitants 
of a city started to turn into rhinoceroses? 
Everyone, except for Bérenger, has succumbed 
to “rhinoceritis”, to metamorphosis. This 
apparently simple fable conceals a devilish 
opaqueness, one that has inspired myriad 
readings. Is this “rhinoceritis” a chronic 
disease of totalitarian regimes or a metaphor 
for contemporary democratic conformity? 
Is Bérenger a symbol of resistance to 
dehumanisation or is he the friendly face 
of that monster which dwells in each one 
of us? Indifferent to this interpretative 
proliferation, Eugène Ionesco – our Readings 
at the Monastery’s featured playwright for 
the first quarter of 2017 – has ironically and 
impudently suggested an alternative reading 
of his Rhinoceros (1959): “Why should one not 
take this play literally, as a fantastic tale of 
imaginary cities in which men really turned 
into rhinoceroses, rather than just symbolic 
rhinoceroses?”

entrada livre free entrance

Encontram ‑se abertas as inscrições para a 
Oficina de Teatro que o ator Paulo Calatré 
irá dirigir entre março e maio. No centro das 
operações estará a mais veloz das tragédias de 
William Shakespeare: Macbeth, obra maldita 
que os mais supersticiosos preferem nem 
sequer nomear, referindo ‑se apenas à “peça 
escocesa”. Antecipando a encenação de Nuno 
Carinhas (estreia: 25 de maio), esta oficina 
convida ‑nos a entrar numa obra tingida de 
vermelho e negro – paixão e sangue, noite e 
enigma. Nela encontramos o mais sinistro dos 
protagonistas shakespearianos –uma formidável 
máquina de morte –, cuja imaginação não 
pode, todavia, deixar de nos fascinar. Com 
Macbeth, o teatro mostra ‑nos como os sonhos 
se podem converter em pesadelos, e os 
paraísos em infernos. Talvez só aqui pudesse 
Shakespeare dizer que a vida é “uma história 
contada por um louco, cheia de som e fúria”.

Registrations are now open for the Theatre 
Workshop that actor Paulo Calatré will direct 
from March to May. The workshop will focus 
on the quickest of William Shakespeare’s 
tragedies: Macbeth, a cursed work whose 
title superstitious people try not to mention, 
referring to it simply as the “Scottish play”.  
In advance of Nuno Carinhas’ stage production 
(which will premiere on 25 May), this workshop 
invites us to explore a play in tones of red and 
black – passion and blood, night and mystery. 
In it, we find the most sinister of Shakespearean 
main characters – an awe ‑inspiring killing 
machine –, whose imaginative powers cannot, 
however, fail to fascinate us. With Macbeth, 
the theatre shows us how dreams can turn into 
nightmares, and paradises into hells. Perhaps 
only here Shakespeare could rightfully state 
that life is “a tale told by a madman, full of 
sound and fury”.
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O TNSJ promove visitas guiadas aos seus dois monumentos 
nacionais: o próprio São João, projetado no início do século 
passado por Marques da Silva, e o Mosteiro de São Bento da Vitória, 
edificado nos séculos XVII e XVIII e considerado um dos edifícios 
religiosos mais importantes da cidade. Com tradução em inglês, 
francês e espanhol – e agora também com videoguia em língua 
gestual portuguesa –, as visitas guiadas ao TNSJ dão a conhecer 
a sala de espetáculos, a sala de ensaios, os camarins e as zonas 
técnicas; no caso do MSBV, o visitante ficará a conhecer o magnífico 
Claustro Nobre, a sala do antigo Tribunal Militar e o Centro de 
Documentação do TNSJ, bem como a exposição Noites Brancas, 
uma travessia por territórios cénicos que foram deste teatro.

The TNSJ holds guided tours of its two national monuments: the 
São João Theatre itself, designed at the beginning of the 1900s by 
Marques da Silva, and the São Bento da Vitória Monastery, built 
during the 1600s and 1700s and considered one of the city’s foremost 
religious edifices. Featuring English, French and Spanish translations 
– and now also a videoguide with Portuguese Sign Language –, 
the guided tours to the São João Theatre focus on its auditorium, 
rehearsal room, dressing rooms and technical departments; as for 
the Monastery, visitors will become acquainted with its magnificent 
Grand Cloister, the former room of the Military Court and the TNSJ 
Documentation Centre, as well as the exhibition Noites Brancas 
[White Nights], a journey through scenic territories that once 
belonged to this theatre.

Público em geral · Teatro Nacional São João
De terça ‑feira a sábado, às 12:30, para um 
número não superior a 20 pessoas.
Terceiro sábado do mês, às 12:30, também com 
intérprete de língua gestual portuguesa.
Preço: € 5,00 por pessoa.
Mosteiro de São Bento da Vitória
De segunda a sexta ‑feira, às 12:00, e primeiro 
domingo do mês, às 15:00, para um número não 
superior a 30 pessoas.
Primeiro domingo do mês, às 15:00, também 
com intérprete de língua gestual portuguesa.
Preço: € 3,00 por pessoa.
Entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, 
desde que acompanhadas por adultos.

Bilhete conjunto TNSJ+MSBV: € 6,00

Grupos escolares
De segunda a sexta ‑feira, mediante reserva 
prévia, para grupos não superiores a 20 (TNSJ) 
ou 30 (MSBV) pessoas.
Entrada gratuita.

O TNSJ reserva ‑se o direito de não realizar a 
visita, caso se verifique incompatibilidade com 
outras atividades do teatro. Para efetuar a sua 
reserva, contacte o departamento de Relações 
Públicas (T 22 340 19 56; endereço eletrónico 
relacoespublicas@tnsj.pt) ou ligue para o 
número verde 800 ‑10 ‑8675.

General public · Teatro Nacional São João
From Tuesday to Saturday, at 12:30, for groups 
of up to 20 people. On the third Saturday of 
every month, at 12:30, the tour includes a 
Portuguese Sign Language interpreter.
Price: € 5,00 per person.
São Bento da Vitória Monastery
From Monday to Friday, at 12:00, and first 
Sunday of every month, at 15:00, for groups of 
up to 30 people. On the first Sunday of every 
month, at 15:00, the tour includes a Portuguese 
Sign Language interpreter.
Price: € 3,00 per person.
Free entrance for children up to 10 years of age, 
provided they are accompanied by an adult.

Joint ticket TNSJ+MSBV: € 6,00

School groups
From Monday to Friday, by previous 
reservation, for groups of up to 20 (TNSJ) 
or 30 (MSBV) people.
Free entrance.
 
The TNSJ reserves the right to not carry out 
the guided tour, in the event of it interfering 
with the theatre’s other activities. To make 
your reservation, please contact our Public 
Relations department (call +351 22 340 19 56; 
e ‑mail relacoespublicas@tnsj.pt) or else call 
800 ‑10 ‑8675.

Visitas Guiadas
Guided Tours
Teatro Nacional São João
Mosteiro de São Bento da Vitóra
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Assinaturas
Janeiro – 
Março 2017
Subscriptions 
January – 
March 2017
3 espetáculos shows  
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Fevereiro e Março no TNSJ
February and March at the TNSJ

A Noite da Iguana
TNSJ · 9 ‑26 fev feb · qua wed 19:00  
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by Tennessee Williams
encenação directed by Jorge Silva Melo
coprodução co ‑produced by Artistas Unidos, 
São Luiz Teatro Municipal, TNSJ

A Máquina de Emaranhar 
Paisagens
TeCA · 23 ‑26 fev feb · qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 
dom sun 16:00
a partir de textos de based upon texts by 
Herberto Helder
direção e interpretação directed and 
performed by Dinarte Branco
coprodução co ‑produced by Berma,  
Centro Cultural Vila Flor, TNSJ

estreia premiere

Os Veraneantes
TNSJ · 9 ‑18 mar · qua wed 19:00  
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by Máximo Gorki
encenação directed by Nuno Cardoso
coprodução co ‑produced by Ao Cabo Teatro, 
Centro Cultural Vila Flor, Theatro Circo, 
Convento de S. Francisco, Teatro Nacional  
D. Maria II, TNSJ

estreia premiere

Confissões
TeCA · 17 ‑26 mar · qua wed 19:00  
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by Santo Agostinho
encenação directed by Rogério de Carvalho
coprodução co ‑produced by  
As Boas Raparigas…, TNSJ

Como Ela Morre
TNSJ · 22 ‑25 mar · qua ‑sáb wed ‑sat 21:00
texto e cocriação written and co ‑created by 
Tiago Rodrigues
a partir de based upon Anna Karénina,  
de by Tolstói
coprodução co ‑produced by Teatro Nacional 
D. Maria II, tg STAN

Júlio César – Peças Soltas
MSBV · 30+31 mar · qui‑sex thu‑fri 17:00+21:00
BoCA – Biennial of Contemporary Arts
intervenção dramática sobre dramatic 
intervention on William Shakespeare
conceção e direção conceived and directed by 
Romeo Castellucci
produção produced by Socìetas Raffaello Sanzio
com a colaboração de with the collaboration of 
Accademia di Belle Arti di Bologna

Oficina Criativa
TNSJ · 12 fev feb + 12 mar · dom sun 15:30 ‑17:30
orientação guidance Maria de La Salette Moreira

Leituras no Mosteiro
MSBV · 21 fev feb + 21 mar
ter tue 21:00
coordenação coordination 
Nuno M Cardoso, Paula Braga

Passagens à cena
TeCA · 24 fev feb · sex fri 22:30
Escritas, Reescritas, Traduções 
Writings, Rewritings, Translations
com with António Durães, Dinarte Branco, 
Rosa Maria Martelo, Sara Carinhas, Rui Lage 

10x10: Aulas Públicas
MSBV · 25 fev feb · sáb sat 10:00 ‑13:00  
+ 14:30 ‑17:30
produção produced by Gulbenkian Descobrir
em parceria com in partnership with 
Artemrede, Câmaras Municipais de Loulé  
e de Oeiras, TNSJ

Macbeth: Oficina de Teatro
TNSJ · 11 mar – 27 mai may · sáb sat 11:00 ‑14:00
direção directed by Paulo Calatré

Macbeth: ensaio aberto
MSBV · 24 mar · sex fri 15:00 ‑19:00
Escritas, Reescritas, Traduções
Writings, Rewritings, Translations
com with António M. Feijó

Fazer mundo com  
o espanto dos mundos
MSBV · 27 mar · seg mon 15:00 ‑18:30
Escritas, Reescritas, Traduções
Writings, Rewritings, Translations
Seminário sobre Seminar on Romeo Castellucci
com with Alexandra Moreira da Silva

Masterclass de  
Romeo Castellucci
MSBV · 28 mar · ter tue 16:00

Fora de portas Abroad
Fã
Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada) ·  
11+12 fev feb 
Teatro Viriato (Viseu) · 24+25 fev feb
música music Clã
texto written by Regina Guimarães
encenação directed by Nuno Carinhas
produção produced by TNSJ
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Informações Information  
800 ‑10 ‑8675 
(Número grátis a partir  
de qualquer rede 
Toll ‑free number)
bilheteira@tnsj.pt

Terça ‑feira a sábado  
From Tuesday to Saturday  
TNSJ  
13:00 ‑19:00 (ou até às 19:30,  
nas quartas ‑feiras; ou 21:30,  
nos restantes dias em que  
há espetáculos em exibição) 
13:00 ‑19:00 (until 19:30 on 
Wednesdays; or 21:30 on the 
other performance days)
 
TeCA 
14:00 ‑19:00 (ou até às 19:30, 
nas quartas ‑feiras; ou 21:30, 
nos restantes dias em que há 
espetáculos em exibição)  
14:00 ‑19:00 (until 19:30  
on Wednesdays; or 21:30  
on the other performance  
days)
 
Domingo Sunday
TNSJ/TeCA 
14:00 ‑17:00

condições especiais  
special conditions
Grupos (entre 10 e 20 pessoas)  
Groups (10 to 20 people) 
desconto discount 30%
Grupos (+20 pessoas)
Groups (+20 people)  
desconto discount 40%
Escolas e Grupos  
de Teatro Amador  
Schools and Amateur  
Theatre Groups € 6,00

 desconto discount 50%
· Cartão Jovem Youth Card
· Quinta ‑feira Thursday 
· Desempregados  
(com documento comprovativo) 
Unemployed (with supporting 
document) 

· Famílias (mínimo de 4 elementos; 
válido à quarta ‑feira e domingo)  
Families (at least 4 members; 
valid on Wednesdays and 
Sundays)

· Protocolos empresariais
 Corporate partners

 desconto discount 30%
· Cartão Estudante  
Student Card

· Maiores de 65 anos  
Over 65 years old 

· Profissionais de Teatro  
Theatre Professionals

· Quarta ‑feira Wednesday 

 Os eventos de entrada gratuita 
estão sujeitos ao limite de 
lotação da sala. Free entrance 
events are limited to the room’s 
maximum capacity.

Bilhetes
Tickets

Atendimento  
e Bilheteira
Reception  
and Box ‑office

Informações Information  
800 ‑10 ‑8675
(Número grátis a partir  
de qualquer rede  
Toll ‑free number)

Como chegar aos teatros 
How to reach the venues
STCP
Teatro Nacional São João 
Elétrico Tram ‑car  
22 
Autocarros Buses  
207, 303, 400, 904, 905
Teatro Carlos Alberto 
Elétrico Tram ‑car  
18, 22 
Autocarros Buses  
200, 201, 207, 300, 302,  
304, 305, 501, 601, 602,  
703, 904
Mosteiro de São  
Bento da Vitória 
Elétrico Tram ‑car  
18, 22 
Autocarros Buses  
200, 207, 300, 301, 305,  
501, 507, ZH
Metro do Porto 
Estações Stations  
Aliados, Bolhão, Trindade,  
São Bento

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000 ‑102 Porto

Teatro Carlos Alberto
Rua das Oliveiras, 43
4050 ‑449 Porto

Mosteiro de São Bento  
da Vitória
Rua de São Bento da Vitória
4050 ‑543 Porto

www.tnsj.pt · geral@tnsj.pt
T +351 22 340 19 00
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